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ПРОГРАМА

Младежта в движение
„Национални дни на кариерата 2013” / 12 –13 Март
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Вторник 12 Март 2013

ПРОГРАМА

Сутрин

„Национални дни на кариерата 2013” / 12 –13 Март
10.30 -10.45

Официално откриване на информационния щанд на Младежта в движение и културна програма
с участието на Калин Вельов – посланик на Младежта в движениe за България.

Посланик на Младежта в движение

10.50 - 11.10

Научете повече за всички свободни работни места и възможности за обучение в Европейския съюз, както и за информационния портал „Открийте
Европейския портал за професионална мобилност (EURES)“. Г-жа Десислава Василева, ръководител на отдел Връзки с обществеността към
Националната агенция по заетостта, ще представи два проекта, получили финансиране чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), които ще се борят с
EURES / ESF
безработицата сред младите хора и за по-успешна интеграция на младите на трудовия пазар.

11.15 -11.30

Всеки, който е участвал в програма Еразъм обича да споделя истории от времето прекараното в чужбина и да разказва как това му е помогнало да
напредне в кариерата. Петя Вацова, победител във фото конкурса „Еразъм за теб и мен“, разказва историята си от Щутгарт чрез снимки.

Еразъм

Забавление, приятели и опит… това са първите три думи, които изникват в съзнанието на Нася Хаджийска, участник в програма Еразъм, когато
си спомня за зимния семестър прекаран в Прага. Тя се завърна у дома с нови професионални умения и с ново отношение към образованието!

Еразъм

Веселина Стефанова, победителка във видео конкурса „Моето Еразъм приключение“, ще представи
преживявания от Финландия, които са променили живота и , чрез видеоматериали и снимки.

Еразъм

11.35 -11.50

11.55 -12.10

12.15 -12.30

Не пропускайте представянето на фондация „Кампания A21“, която се бори с трафика на хора. Нейният
директор Комуникации, Михаил Стефанов, ще ви посъветва как да пътувате и работите безопасно в чужбина.

Кампания A21

12.35 -13.00

Посланикът на Младежта в движение, Калин Вельов, ще проведе уъркшоп с ударни инструменти и ще демонстрира различни африкански и
латино техники. Той ще покани на сцената участници от публиката да опитат да посвирят на ударните инструменти,
Посланик на Младежта в движение
а по-късно ще се включи и той самият лично!

13.05 -13.20

Искате ли да изпробвате и развиете възможностите на обединена Европа и да подкрепите ценностите на ЕС като културно многообразие и мобилност?
Тогава не пропускайте презентацията на Нели Стефанова и нейните колеги, „Работа, обучение и условия на труд за младите хора“!
Младежта в действие

13.25 -13.50

Проектът „Информиран, инициативен и иновативен: Младежко лидерство за ръст на интеграцията“ разглежда две основни
теми: проблемът с младежката безработица и ролята на младежкото лидерство и участие за неговото разрешаване. Научете какво
можете да направите от Антонина Хабова и екипа и!

Младежта в действие

Елате и научете какво може да ви предложи националната среща във Варна под надслов „Младежко предприемачество“. Тазгодишното
издание ще наблегне на способността на младите хора да поемат инициатива, както в бизнеса, така и в личния си живот и да участват
в обществените процеси на Балканите.

Младежта в действие

13.55 - 14.15

Вторник 12 Март 2013

ПРОГРАМА

Следобед

„Национални дни на кариерата 2013” / 12 –13 Март
14.20 - 14.40

14.45 - 14.55

15.00 - 15.25

15.30 -16.00

16.05 - 16.20

16.25 - 16.50

16.55 - 17.15

17.20 - 17.40

17.45 -18.00

ЕДС увеличава нашите възможности за развитие на кариерата и ни дава по-добро самочувствие и разбиране на себе си и останалите. Мария Ташева
разбра това лично. „Направи го! Направи го! Направи го! Време е за теб!” това е житейска история за четирите месеца, които тя е прекарала по
доброволчески проект в Румъния.

ЕДС

Светозар Даскалов представя своето италианско доброволческо приключение в рамките на „Европейската година на Доброволчеството
2011: Доброволческа служба в Пианоро“ и ще ни сподели своите лични и професионални впечатления.

ЕДС

„Вън от клетката – Форум театър за социална интеграция на жени от малцинствата“ се бори със социалната изолация на млади жени,
живеещи в селски и бедни райони. В проекта участват актьори-доброволци, а целта е да се повиши информираността и публиката да се
подбуди към действие. Не го пропускайте!

ЕДС

Специален подарък за нашите гости! Посланикът на Младежта в движение, Калин Вельов
ще изнесе кратък концерт с най-популярните си песни!

Посланик на Младежта в движение

Почувствайте духа на доброволчеството с Келвин Рот в „Да мотивираш и да подтикнеш към действие“! Той споделя опита си натрупан
със Сдружението за демократично образование FAR, което помага на млади хора да организират студентски бордове, студентски
вестници и студентски инициативни групи.

ЕДС

Интересувате ли се от проект, който насърчава мобилността, пригодността за заетост и европейската солидарност сред младите хора, чрез
артистични дейности и междукултурен диалог? Тогава елате и вижте какво може да ви предложи Иван Андонов чрез „Доброволчеството
като начин за изграждане на европейско гражданство“!

ЕДС

Интересувате ли се от съвместната работа с по-зрели хора и техния опит? Любомира Парижкова представя „Активният живот
на възрастните хора и диалогът между поколенията – обучение за възрастни хора в Дунавския регион“. Проектът изследва
най-добрите практики за подпомагане на възрастни хора в областта на продължаващото образование и обучение.

Грюндвиг

„Изкуство за ценностите: Разрушаване на бариери – Изграждане на връзки“ използва изкуството като инструмент за социална промяна.
Елена Пападопова и нейните колеги развиват наистина различни творчески и социални интерактивни дейности и инициативи. Присъединете се!
Събитието Младежта в движение ще приключи с музика и танци! Не пропускайте изпълнението на известния перкусионист,
композитор и певец Калин Вельов, Посланик за България на Младежта в движение.

ЕДС

Посланик на Младежта в движение

Сряда 13 Март 2013

ПРОГРАМА

Сутрин

„Национални дни на кариерата 2013” / 12 –13 Март
10.00 - 10.30

10.35 - 11.05

11.10 - 11.50

11.55 - 12.20

12.25 - 12.45

12.50 - 13.20

13.25 - 13.55

За да започнем събитието ритмично, Калин Вельов – посланик на Младежта в движение за България ще изнесе
кратък концерт, включващ най-популярните му песни с група TUMBAITO и ще сподели опита си, натрупан по време на
мобилни програми в чужбина.

Посланик на Младежта в движение

Научете повече за всички свободни работни места и възможности за обучение в Европейския съюз, както и за информационния портал
„Открийте Европейския портал за професионална мобилност (EURES)“. Г-жа Десислава Василева, ръководител на отдел Връзки с
обществеността към Националната агенция по заетостта, ще представи два проекта, получили финансиране чрез Европейския социален фонд
(ЕСФ), които ще се борят с безработицата сред младите хора и за по-успешна интеграция на младите на трудовия пазар.

EURES / ЕСФ

Интересувате ли се от възможностите за обучение на по-зрели хора? Елате и чуйте „Три разказа на участници по програма Грюндвиг“.
Мобилността е вдъхнала смелост на Стефка Илиева и тя ще ни каже защо е необходимо да предприемаме по-смели действия в личния живот
и в кариерата. След това ще чуете как обучението в чужбина по английски език и култура обогати Тодор Тодоров като преподавател и личност.
И накрая Цвета Костадинова Телчарова ще ни разкаже емоционална история свързана с мобилността и по какъв начин ни помага тя да
използваме вътрешната си сила за постигане на професионални цели.

Грюндвиг

За истинските фенове, които са пропуснали вчерашния концерт на посланика на Младежта в движение,
Калин Вельов и група TUMBAITO ще изпълнят някои от най-хубавите си песни!

Посланик на Младежта в движение

Много млади хора ценят и искат да съхранят истинския характер на националната си култура. „Изучаване на къщите от любопитство
и с цел социално проучване“ е проект на сдружение „Поколения“, който отговаря на тези нужди, трансформирайки къщата в ценност,
чрез която се предават знания от поколение на поколение.

Грюндвиг

Училища от седем различни държави участват в двугодишен проект за обмен под надслов „Разнообразието е подправката на живота
– Културното многообразие в контекста на ученето през целия живот и демокрацията“. Елате и научете с какво тази инициатива
обогати учениците от гимназия „Индира Ганди“.

Коменски

Търсите ли начин да придобиете необходимите качества, за да успеете? „Повишаване на професионалните умения в областта
на диагностиката, техническата поддръжка и ремонта на пътни превозни средства“ е германски проект, който дава
възможност на ученици от Казанлък да научат нови методи и технологии в областта на автомобилната индустрия.

Леонардо да Винчи

Сряда 13 Март 2013

ПРОГРАМА

Следобед

„Национални дни на кариерата 2013” / 12 –13 Март
14.00 - 14.30

Посланикът на Младежта в движение, Калин Вельов, ще проведе уъркшоп, озаглавен „Ударни инструменти“ и ще демонстрира
афро и латино техники, като кани хора от публиката да се включат в импровизациите. Научете се да свирите на ударни
инструменти с Калин и усетете своя ритъм!
Посланик на Младежта в движение

14.35 - 15.05

Птиците в движение! Стотици видове птици живеят в Европа и много от тях мигрират в различни европейски страни през
миграционния период. Учениците от училище „Никола Лилиев“ ще ви представят този вълнуващ училищен проект за
мобилност, наречен „Полет през Европа”.

15.10 - 15.40

15.50 - 16.20

16.30 - 17.00

17.10 - 17.40

17.45 - 18.00

Коменски

Интересувате ли се от кариера в областта на туризма? Не пропускайте презентацията на тема „Придобиване на европейско ноу-хау в
сферата на туризма чрез мобилност“ на сдружение „Брейн груп“. Проектът изучава най-добрите практики в обучението в чужбина и
представя личните истории на Красимира Апостолова и нейните ученици, които са напреднали в кариерите си в областта на туризма,
благодарение на мобилността.

Леонардо да Винчи

Информационно и вкусно! Ваня Колешева и неин ученик ще ни представят изкусително проекта „Австрийски професионализъм и
иновация при производството на шоколад и сладолед“. Те ще ни демонстрират как се украсява торта, приканвайки и публиката да вземе
участие! Ще споделят с на още впечатленията си от участието им в мобилна програма в Париж.

Леонардо да Винчи

Истински европейски баланс между културно многообразие и мобилност! „Ролята на моделите на европейската ни идентичност“ е вълнуващ
проект, в рамките на който участваха 10 000 ученика, а 500 от тях пътуваха, за да споделят седемте най-характерни забележителности за техните
градове. Открийте колко успешно се представиха българските ученици от гимназия „Артис“!
Искате ли наистина уникална кариера? Учениците от професионална гимназия „Земя“ представят „Изграждане на професионални
умения чрез изучаване на алтернативни земеделски практики“ – лятна програма за мобилност, недалеч от Севиля, Испания, където
те ще се запознаят със земеделски практики в обещаващи за България сектори и неразработени ниши, като култивиране на охлюви,
био-енергия, лечебни билки и пр. Да вървим!
Да закрием двата дни на разкази, впечатления, обмяна на опит и презентации с музика, танци и разговори.
Всички са поканени да се присъединят към нас на щанда на Младежта в движение.

Коменски

Леонардо да Винчи

Посланик на Младежта в движение

ПРОГРАМА

Специални събития
„Национални дни на кариерата 2013” / 12 –13 Март
Световно известният перкусионист, композитор и певец Калин Вельов
ще оживява информационния щанд на Младежта в движения със своите
изпълнения и уъркшопи. Присъствайте на спектаклите му всеки ден и не
пропускайте уъркшопите му посветени на ударните инструменти! Той ще
ви покаже някои от известните си афро и латино бийтове и ще имате
възможност да се пробвате на барабаните заедно с него!
Като посланик за България на Младежта в движение, Калин е жив
пример за това, как мобилността може да спомогне за развитието на
кариерата. Пътуването и работата с чуждестранни колеги е помогнало на
Калин да развие уникален стил и да го поддържа свеж и съвременен,
благодарение на придобитите нови умения и черпейки ново
вдъхновение!
„Да пътуваш, да променяш средата и да
срещаш нови хора е много важно за
професионалното развитие на всеки
човек. Често това води до нови
ангажименти и нови проекти. Дава много
ценен незаменим опит, който обикновено
е материално несъизмерим.“
Калин Вельов

„Национални дни на кариерата 2013”
Младежта в движение

Участвайте в
EUROQUIZ и
спечелете награди
всеки ден!

